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EXPLORER Basic-line, squaredroptrailer  € 10.950 
 
Standaarduitrusting 

Thermisch verzinkt, stalen chassis 

Verzinkte AL-KO torsie as, geremd 

Zwarte lichtmetalen wielen 

Zwarte stalen spatschermen 

2 verzinkte steunpoten 

1 Neuswiel 

2 zijdeuren met slot 

Dubbele, afsluitbare pantry-achterdeuren 

CEE- electra-invoercontact 

Standaard kleurstellingen: antraciet dak en voorzijde en antraciet zijkanten 

INTERIEUR 

Kwaliteitsmatras, 16 cm. dik (200x145 cm.) 

Froli Star Mobil slaapsysteem onder matras 

Gestoffeerd hoofd/rug-steun 

2 inbouw-wandcontactdozen 230 volt in de pantry (achterzijde) 

Omvormer van 230 volt naar 12 volt 

Plafond-unit boven het bed met 2 inbouw-USB aansluiting 12 volt 

2 led lampjes binnenverlichting 

2 klapramen zijkant met insecten hor en verduistering 

Kastruimte in het slaapgedeelte 

Sky-view dakluik (3 standen) met insecten hor en verduistering 

Binnenverlichting in de pantry 

Pantry en slaap-compartiment zijn gescheiden 

Pantry met kastruimte achterzijde  
Kleuren en modellen zijn indicaties, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden 
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EXPLORER Comfort-line, squaredroptrailer  € 12.850 
 
Standaarduitrusting 

Thermisch verzinkt, stalen chassis 

Verzinkte AL-KO torsie as, geremd 

Zwarte lichtmetalen wielen 

Zwarte stalen spatschermen 

2 verzinkte steunpoten 

1 Neuswiel 

2 zijdeuren met slot 

Dubbele, afsluitbare pantry-achterdeuren 

CEE- electra-invoercontact 

Standaard kleurstellingen: antraciet- dak en voorzijde en antraciet zijkanten 

INTERIEUR 

Kwaliteitsmatras, 16 cm. dik (200x145 cm.) 

Froli Star Mobil slaapsysteem onder matras 

Gestoffeerd hoofd/rug-steun 

2 inbouw-wandcontactdozen 230 volt in de pantry (achterzijde) 

Omvormer van 230 volt naar 12 volt 

Plafond-unit boven het bed met 2 inbouw-USB aansluiting 12 volt 

2 led lampjes binnenverlichting 

2 klapramen zijkant met insecten hor en verduistering 

Kastruimte in het slaapgedeelte 

Sky-view dakluik (3 standen) met insecten hor en verduistering 

Pantry en slaap-compartiment zijn gescheiden 

Pantry met kastruimte achterzijde  

Spoelbakje met koudwater-kraan en schoonwatertank  

Ledverlichting onder kast in pantry 

25-liter compressor koelbox (230 volt / 12 volt) 

Kook-toestel, gas 
Kleuren en modellen zijn indicaties, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden 
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EXPLORER Comfort-line OG, squaredroptrailer  € 14.550 
 
Standaarduitrusting 

Thermisch verzinkt, stalen chassis 

Verzinkte AL-KO torsie as, geremd 

Zwarte lichtmetalen wielen 

Zwarte stalen spatschermen 

2 verzinkte steunpoten 

1 Neuswiel 

2 zijdeuren met slot 

Dubbele, afsluitbare achterdeuren 

CEE- electra-invoercontact 

Standaard kleurstellingen: antraciet- dak en voorzijde en antraciet zijkanten 

INTERIEUR 

Kwaliteitsmatras, 16 cm. dik (200x145 cm.) 

Froli Star Mobil slaapsysteem onder matras 

Gestoffeerd hoofd/rug-steun 

2 inbouw-wandcontactdozen 230 volt achterzijde 

Omvormer van 230 volt naar 12 volt 

Plafond-unit boven het bed met 2 inbouw-USB aansluiting 12 volt 

2 led lampjes binnenverlichting 

2 klapramen zijkant met insecten hor en verduistering 

Kastruimte in het slaapgedeelte 

Sky-view dakluik (3 standen) met insecten hor en verduistering 

Pantry en slaap-compartiment zijn gescheiden 

Pantry met kastruimte achterzijde  

Spoelbakje met koudwater-kraan en schoonwatertank  

Ledverlichting onder kast in pantry 

25-liter compressor koelbox (230 volt / 12 volt) 

Kook-toestel, gas 

Off-grid-pakket (zonnepaneel op dak gemonteerd en powerpack 230 volt en 12 volt) 
Kleuren en modellen zijn indicaties, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden 
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Opties 

Tracking Trailer roof-rack, voor daktent/luifelsteun, stalen, zwart gepoedercoat € 690,00 

3 Standaard luifel-/daktentsteunen, stalen, zwart gepoedercoat, incl. montage € 390,00 

Adventure-pakket* (stoere AT-banden, ALU-traanplaat spatschermen en neuswiel) € 1.395,00 

Kleurstelling zijwanden anders dan standaard € 350,00 

Alu-traanplaat, afsluitbare, disselkist, zwart gepoedercoat (90x38x38) incl. montage set  € 640,00 

Aluminium traanplaat spatschermen, zwart gepoedercoat € 595,00 

Zijluifel Koala Creek 200-250 cm., incl. montage € 385,00 

Quick-pitch 270 graden luifel 200 cm. op Tracking Trailer roofrack, incl. montage  € 2.100,00 

Fietsendrager op dissel (max. 50 kg.) € 195,00 

Zware Thule fietsendrager op dissel (max. 60 kg.) € 420,00 

Lichtmetalen reservewiel, montage op extra beugel aan de voorzijde € 695,00 

Neuswiel met brede luchtband (niet nodig bij off-road pakket) € 55,00 

Schokbrekers set monteren (AL-KO)  € 350,00 

100 km goedkeuring door TUV (alleen mogelijk bij geremde uitvoering met schokbrekers) € 290,00 

Double-lock kogelslot monteren (gecertificeerd slot) € 255,00 

Kunststof onderlegmatten voor steunpoten per set van 2 stuks € 10,00 

Tracking Trailer compass-signing, links en rechts  € 95,00 
*Stoere zwarte LM wielen met AT-banden, zwart gepoedercoate traanplaat spatschermen en een neuswiel met brede luchtband 
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Technische informatie: Tracking Trailer EXPLORER 

As AL-KO enkel geremd 

Chassis Thermisch verzinkt  

Maximale asbelasting 750 kg. 

Vering Torsievering 

Wielen Zwart lichtmetaal 

Lengte en breedte van de trailer  360 x 210 cm. 

Afmeting opbouw (LxBxH) 250 x 150 x 125 cm. 

Afmeting binnenkant (LxBxH) 245 x 147 x 122 cm. 

Bedmaat 200 x 145 cm. 

Toegang slaapcompartiment Afsluitbare zijdeuren 

Toegang Pantry  Dubbele afsluitbare deuren achterzijde 

Eigen gewicht 420 kg. 

Laadvermogen 330 kg. 

Dissel V-dissel met AL-KO kogel koppeling 

Rijbewijs B 
 
Gewicht en laadvermogen 
Het rijklaar gewicht kan ca. 5% afwijken. De EXPLORER kan tot maximaal 750 kg. beladen worden. 

 

 
 
Levertijd: indien niet op voorraad is de levertijd voor de Tracking Trailer Explorer ca. 3 tot 6 maanden*. (* in overleg met de productieplanning kan dit afwijken) 
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW en Exclusief transportkosten en de legeskosten voor de wettelijke keuring- en registratiekosten bij de Rijksdienst voor het 
wegverkeer (RDW) 
 

Wettelijke legeskosten voor keuring en registratie bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) € 255,- 
 
 
Af fabriek: alle genoemde prijzen zijn af fabriek/werkplaats Tracking Trailer in Hengelo GLD, Nederland.  
 
Garantie: garantie werkzaamheden mogen uitsluitend door Tracking Trailer gekwalificeerde partners worden uitgevoerd.  
Voor garantie werkzaamheden moet de Trailer in de werkplaats in Hengelo GLD worden aangeboden. 
 
 


